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Αφαιρέστε το κάλυμμα της συσκευής.
Χρησιμοποιήστε το μίνι κατσαβίδι για
να αφαιρέσετε τις δύο βίδες για να
απελευθερώσετε το κάλυμμα.

Τοποθετήστε την κάρτα SIM.
Σπρώξτε απαλά την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή
μέχρι να ακούσετε ένα κλικ με την πλευρά χρυσού
χρώματος στραμμένη προς τα επάνω.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το κλείδωμα PIN της
κάρτας SIM είναι κλειστό, και η κάρτα SIM διαθέτει
επαρκές υπόλοιπο και έχει προσυπογράψει την
υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων. Αν θέλετε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία GPRS, ONLINE
φορτώστε 40 Mb.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κλειστή πριν από
την αντικατάσταση της κάρτας SIM

ΑΡΙΣΤΕΡΑ:
ΚΛΕΙΣΤΟ
ΔΕΞΙΑ: ΑΝΟΙΧΤΟ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΩΣΤΗΣ
ΕΓΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΠΤΩΣΗΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, σας συνιστούμε
να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και, στη συνέχεια, φορτίστε πλήρως
την μπαταρία. Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι πλήρης, η ενδεικτική
λυχνία LED ανάβει με πράσινο χρώμα. Για να φορτίσετε την
μπαταρία, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στο φορτιστή τοίχου ή
σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.
Στη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι
φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ή η απόδοση της
συσκευής σας. Αν η μπαταρία είναι χαμηλή, αυτό μπορεί να
επηρεάσει την τοποθέτηση και τη διαβίβαση των στοιχείων. Με τον
τρόπο αυτό, φορτίζετε τη μπαταρία πριν τη χρήση.
4. Ξεκινήστε τη συσκευή.
Γυρίστε το διακόπτη στη δεξιότερη θέση, στη συνέχεια,
Πατήστε το διακόπτη πτώσης 3 φορές μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Η
μπλε ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήνει 0.2s ON ΚΑΙ 0.2s OFF,
υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει αρχίσει. Μετά
την εκκίνηση της συσκευής, σας συνιστούμε να περιμένετε 15
δευτερόλεπτα,
και στη συνέχεια να εκτελέσετε εργασίες, διευκολύνοντας τον

εσωτερικό αυτό-έλεγχο.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είχε σωστά
εγκατασταθεί πριν από την εκκίνηση της συσκευής.
5. Σταματήστε τη συσκευή.
Πατήστε το διακόπτη πτώσης 3 φορές μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Η
πράσινη
Ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει 0.2s ON ΚΑΙ 0.2s OFF,
υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει σταματήσει. Μετά τη
στάση της συσκευής, σας συνιστούμε να περιμένετε 5 δευτερόλεπτα,
και
στη συνέχεια να εκτελέσετε εργασίες.
6. Εγκαταστήστε το κάλυμμα της συσκευής.
Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα και σφίξτε τις δύο βίδες
χρησιμοποιώντας το μίνι κατσαβίδι.

Σημείωση: Εάν ο ιχνηλάτης δεν έχει συνδεθεί με το όχημα για πάνω
από 5 δευτερόλεπτα, ένα συναγερμός πτώσης θα παραχθεί. Μετά

από 5 λεπτά, εάν δεν υπάρχει περίπτωση (εισερχόμενη κλήση / SMS /
κραδασμοί) ενεργοποίησης , η συσκευή εισέρχεται αυτόματα στη
λειτουργία βαθύ ύπνου (κατάσταση αναμονής). Σε οποιαδήποτε
λειτουργία, η λειτουργία του ύπνου θα ενεργοποιηθεί αυτόματα με
online εντοπισμό και ειδοποίηση και μετά δημιουργείται ο
συναγερμός πτώσης.

